Egypt

THREE CORNERS HAPPY LIFE ****

Kód: Exim Tours - 1244
Egypt / Marsa Alam. Příjemný resort je vzdálený 25 kilometrů jižně od letiště Marsa Alam a 5 kilometrů severně od zátoky
Abu Dabbab. Resort je postaven a navržen tak, aby byl tropickým rájem a ideálním místem pro milovníky slunce a relaxace.
Klienti hotelu zajisté také ocení skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění, neboť přímo z hotelového mola mohou
obdivovat skvěle zachovaný korál. Resort nabízí dobré zázemí ke strávení příjemné rodinné dovolené.
Vzdálenost od pláže: u pláže
Vzdálenost od letiště: 25 km
Vzdálenost od centra: 25 km
Vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Standardní pokoj
klimatizace
telefon
TV se satelitním příjmem
minibar
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
trezor
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
hlavní restaurace
italská restaurace s obsluhou (za poplatek)
lobby bar
bar u bazénu
kavárna (není v rámci all inclusive)
připojení k internetu (za poplatek)
WiFi v lobby (zdarma, rychlost omezena)
obchodní arkáda
diskotéka (není v rámci all inclusive)
konferenční místnost
2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
dětský bazén
3 skluzavky
pomalá řeka
dětské hřiště
dětský klub (pro děti od 4 do 12 let)

Pláž a okolí hotelu
písčitá se vstupem přes korálové podloží (vstup do moře přes molo)
lehátka a slunečníky zdarma
plážový bar
Sport a zábava zdarma
animační programy
večerní programy
plážový volejbal
plážový fotbal
stolní tenis
kulečník
fitness
šipky
Sport a zábava za poplatek
SPA centrum
sauna
pára
vířivka
potápěčské centrum
salon krásy
Stravování v hotelu v ceně zájezdu
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení,
neomezené množství rozlévaných nealkoholických (filtrovaná káva, džusy – ne z čerstvého ovoce) a alkoholických
nápojů místní výroby (víno pouze v hlavní restauraci během oběda a večeře). Lze čerpat v místech a časech
určených hotelem.
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